
maig 2018
REVISTA PAERIA

15

L’OPINIÓ DELS PARTITS POLÍTICS

JA FA MOLT QUE PASSA DE TACA D’OLI!

Fa un any enrere ens preparàvem per l’acte més gran de 
desobediència que hem realitzat com a poble en els darrers 
anys. Amb més o menys encert arribem a l’1 d’octubre i, 
malgrat les hòsties, ens en sortim.  
I ja està. L’únic que estava més o menys plani�cat era �ns 
al primer d’octubre. Tothom està en xoc per la resposta 
repressiva de l’estat espanyol. Un naïf govern de la Gene-
ralitat també. I Espanya inicia la clàssica espiral repressiva 
segons el vell patró: et tanquen a la presó, et persegueixen 
políticament, et marginen i criminalitzen una opció políti-
ca. I al �nal,  acabem demanant l’acostament. O que els 
hi aixequin la presó preventiva. Ningú ja no parla de com 
aconseguir la independència a curt termini. Els partits amb 
responsabilitats de govern no han explicat cap pla. No hi 
ha cap full de ruta. Només hi ha gestos, reunions i declara-
cions pujades de to. 
Des del gener, amb els mil debats d’investidura sobre la 
�gura de Puigdemont, la CUP ve demanant plani�car una 

estratègia comuna que passi més enllà de la restitució del 
President. Que representi un vertader full de ruta cap a la 
República Catalana. Cas omís. Els dos actors principals 
s’han centrat en el debat sobre la constitució del Govern i el 
repartiment d’àrees de l’executiu. Repartiment de carteres. 
Les crides han estat constants i la resposta sempre nul·la. 
Sovint, s’albira un pacte entre els homes forts d’un i altre 
partit quan hi ha hagut alguna picabaralla pública. Vella po-
lítica de despatx. Però mentrestant, el fons de la qüestió 
continua sense resoldre’s: com trenquem amb el règim del 
78 i arribem a la plena independència.

Per la CUP, seguirem insistint en la importància que TOT el 
bloc republicà s’assegui en una taula, analitzi què va passar 
a l’octubre i al novembre per compartir encerts i errors i 
concreti propostes d’acció en clau rupturista i republicana.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

CORAL LACETÀNIA DE CERVERA

És l’estiu, i tot i que els cantaires de la Coral Lacetània es-
tem de vacances, ja pensem i organitzem el proper curs 
amb il·lusió, amb moltes ganes davant d’una nova etapa 
amb canvi de directora i, a la vegada, engrescats pel fet que 
aquest darrer curs hem augmentat el nombre de cantaires!.

De totes maneres, des de la Coral, a més de potenciar el 
cant coral amb la màxima ambició i qualitat possibles, sem-
pre s’intenta tenir en compte que cal gaudir del gran plaer 
de cantar junts tot afavorint la cohesió social, l’amistat i la 
promoció dels valors humans i culturals de base tan ne-
cessaris en la nostra societat actual, i que esperem poder 
continuar fent art i cultura tot cantant al nostre entorn, per 
poder esdevenir millors persones!

Dia setmanal d’assaig: divendres
Hora: 21.30 h.
Lloc: Carrer Major, 15 (Casa de les Corals-Antiga Biblioteca)
Data d’inici de curs: 7 de setembre

La Lacetània encetarà el nou curs la primera setmana de 
setembre amb la ferma decisió de seguir gaudint dels as-
sajos, de cantar plegats, de les moltes activitats que orga-
nitzem al llarg de l’any, de passar unes estones de bona 
música i gaudint sempre d’una bona amistat.

La Lacetània és una coral de gent adulta que està integrada 
dins de l’Agrupació Coral de Cervera. Ens trobem els ves-
pres de cada dilluns gaudint de la música i del gran plaer 
que aporta el fet de poder cantar tots plegats.

Si us agrada cantar, fer amics i passar bones estones tot 
cantant, us hi esperem! No deixeu passar l’oportunitat, per-
què la Coral és una entitat que resta oberta a totes i tots, i 
podeu venir-hi lliurement a provar-ho perquè estem segurs 
que enmig nostre us hi trobareu molt a gust.

Dia d’assaig setmanal: dilluns 
Hora: 21 h
Lloc: Carrer Major, 15 (Casa de les Corals-antiga biblioteca)
Data inici de curs: 3 de setembre


